
Finalit No. 25 
Премиум защитен импрегнатор  

• Температурата на обекта трябва да бъде над 10⁰С. 

• Обработваните повърхности трябва да бъдат чисти и сухи. 

Възможности за обработка на хигроскопични материали преди импрегниране: 

• Finalit 21 Фиксатив се нанася неразреден върху чисти, сухи повърхности. 

• Finalit 21S Разтвор за запълване на пори (минимален мокър ефект при тъмни повърхности) разреден 1:3 с вода. 

Може да се нанася и върху влажни повърхности. 

• Продуктът трябва да достигне температурата на помещението. 

• Нанесете Finalit No.25 Премиум защитен импрегнатор неразреден 1-2 пъти, в зависимост от хигроскопичността 

на материала. 

• Отстранете излишния материал с кърпа веднага. 

• Алтернатива за големи площи: използвайте еднодискова машина с бял пад и кърпа отдолу. 

• Време за изсъхване около 2-4 часа, пълно изсъхване 24 часа. 

• опция: повърхността се полира с високоскоростна еднодискова машина и бял пад – препоръчва се за полирани 

повърхности. 

- Дългосрочна защита, прозрачен, безвреден за 

хранителни продукти  

- Устойчив на луга и UV- лъчи 

- Устойчив на графити (тестван!) 

- Противоплъзгащ ефект 

- Отворен на дифузия 

- Премиум импрегнатор с противоплъзгащ ефект 

- pH-стойност: Не е налична 

- Да се използва неразреден! 

- 1 литър стига  за 100 m² в зависимост от хигроскопичността  

   на основата 

  1)  Продукт – Finalit No. 25  Премиум  защитен импрегнатор 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

   c) Приложение: No. 25 

Един път  

Всички данни са необвързващи! 

Неразреден 

Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор не е приложим върху основи чувствителни към органични разтворители! 

• Не съдържа вакси, силикон или акрилат. 

• Време за изсъхване: около 24 часа, само след това ефектът на импрегнатора е забележим. 

a) Материали 

Finalit Nr.25 Премиум защитен импрегнатор е подходящ за мрамор, гранит, гранитогрес, керамика, теракота, 

тухли, клинкер, Золхофенски плочи, варовик, пясъчник, естествен камък, Agloterrazzo, Terrazzo, бетонови 

изделия, мит бетон, метали, стъкло, стъклена мозайка. 

b) Характеристики 

• Съществуващи наранявания, в резултат на ежедневното почистване и експлоатация се фотографират, като се 

започне от вратата по посока на часовниковата стрелка. 

• Дървени детайли, които са в контакт с пода (напр.первази на врати) трябва да бъдат уплътнени с прозрачен 

силикон, тъй  като може да се стигне до щети, свързани с проникване на вода или почистващ препарат. Да се 

покрият със специални, устойчиви на киселина изолиращи ленти, които същевременно не оставят следи от 

лепило! 

• Подовото отопление да се изключи. 



Препоръка за всекидневно почистване: 

  
 

 

. 

 

4) Указания за безопасност 

Външен вид   

pH- стойност  

Опаковка  

Съхранение 

течност, безцветна   

не е необходима 

1 литър, 5 литра  

Да се пази от замръзване. Препоръчителен срок на годност: 1 година след отваряне на оригиналната 

опаковка. 

Всички данни са необвързващи! 

Данните в предоставената информация за пордукта се основават на внимателни лабораторни изследвания и 

широкообхватни практически познания. Те нямат обвързващ характер. Ние препоръчваме да се установи дали 

продуктът покрива изискванията, чрез достатъчен брой собствени опити. Нашата фирма не носи отговорност за 

щети в резултат на използване на продукта не по предназначение. 

 

Да се осигури добро проветрение на работното място. Да се предотврати образуване на аерозоли. Да се 

съхранява далече от хранителни продукти и напитки. Замърсено облекло да се съблече веднага. Ръцете да се 

мият преди почивките и след края на работния ден. Да се предотврати контакт с очите и кожата. 

5) Забележка 

Повърхностите обработени с лазер или флуороводородна киселина, трябва да бъдат обработени ДВА ПЪТИ с 

Finalit № 21 Фиксатив и Finalit № 25 Премиум защитен импрегнатор, за да се постигнат задоволителни 

резултати. Трябва да се спазва препоръчителното време за сушене между двете процедури на нанасяне. 

3) Спецификации 

Противоплъзгащ ефект, чрез лазер: 

Обазуват се микропори в камъка, полирането намалява с около 30% 

Противоплъзгащ ефект, чрез флуороводородна киселина: 

кварц и фердшпат се ецват от гранит, в резултата се развиват микропори, които осигуряват противоплъзгащ 

ефект, полирането намалява с до 30% 

Противъплъзгащ ефект, чрез употреба на Finalit No. 21 Фиксатив и Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор: 

Блясъкът на повърхността е запазен, осигурете ежедневно почистване с Finalit No. 40 Препарат за ежедневно 

почистване. Първоначалния полиран ефект се запазва и дори може да се подчертае, чрез полиране на 

повърхността. 

b) Видове противоплъзгащ ефект и начини за постигането му 

За да се увеличи съпротивлението на хлъзгане нанесете обилно Finalit No. 21 Фиксатив. След периода на съхнене 

около 1 час, нанесете Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор с  противоплъзгащ ефект. Незабавно  

отстранете излишъкът от препарата с кърпа. 

a) Увеличаване на съпротивлението на хлъзгане  

2) Професионални съвети за Finalit No.25 Премиум защитен импрегнатор 

Finalit Nr.40 Препарат за всекидневно почистване с мирис на цитрус- pH неутрален, подходящ за всички  

повърхности! 


